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«Aučos» zaļos aleja

Meža dienu talka, veltīta LR Ne- nieku.
atkarības deklarācijas pieņemšanas
Ar īpašu godu tika sveikts Valsts pre20. gadadienai, notika «Aučos».
zidents Valdis Zatlers ar kundzi Lilitu.
Mastā tika uzvilkts karogs, izskanēja
Novada domes priekšsēdētājs Māris LR himna, dziedāja Ozolnieku vidusAinārs un mājasmāte – Valsts pirmā skolas koris.
prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita
Izjusti Kristīne Čakste atainoja skatu
Kristīne Čakste sagaidīja daudz talci- «Aučos» 1989.gadā: izsisti logi, visap-

Svinot valsts svētkus

kārt postaža.
«Auči» atdzimuši trīs reizes:
pēc 1.pasaules
kara, pēc krievu
okupācijas 1940.
gadā un 1990.
gadā. «Viszilākās
debesis, visspožākā saule ir
«Aučos»» - namamātes pārliecība.
Kādreiz prezidenta J.Čakstes
tēvs pirms 120
gadiem izveidoja
liepu stādījumu.
Gadi, varas un
cilvēku neapdomīgā rīcība darīja
savu – pienācis
laiks zaļo rotu atjaunot. Kastaņu
un liepu aleja gan
tiek veidota no
jauna.
Pirms talkas
savu palīdzīgo roku sniedza Ozolnieku
pašvaldība, jo bezsaimnieka gadu sekas
vēl joprojām, ir pārāk jūtamas.
Daudz Valsts prezidentam bija uzaicinājumu doties talkā dažādās Latvijas
pusēs. Izlemts tika pielikt savu roku
tieši «Auču» labiekārtošanai – simboliskā sasaistē ar valsts neatkarības

ieguvi un atjaunotnes divdesmitgadi.
Veidojot skaistu vidi, stiprinām valsti
un rodam prieku dzīvot savā zemītē
– Latvijā.
Pēc šāda Valsts prezidenta uzmundrinājuma desmitiem talcinieku
ķērās pie lāpstām. Lai arī tika izdalīti
metodiski norādījumi, kā koks zemē
stādāms, darbu pārraudzību uzņēmās
VMD Zemgles virsmežniecības virsmežzinis Jānis Grava.
Par «Meža dienām 2010» nākotnei
vēstīs Goda grāmata ar attēliem un
parakstiem.
Par zaļu un neatkarīgu Latviju,
apliecinot liepu iestādīšanu, parakstījās Valsts prezidents ar kundzi.
Numurs 2 piešķirts zemkopības ministra Jāņa Dūklava iestādītajam kokam.
Seko paraksti: LPS priekšsēdis Andris
Jaunsleinis, ZM Meža departamenta
direktors Arvīds Ozols, VMD ģenerāldirektors Jānis Kinna, AS «Latvijas
finieris» padomes priekšsēdētājs Juris
Biķis. Savu vārdu grāmatā iemūžinājuši
daudzu novadu un mācībiestāžu vadītāji, sabiedriski darbinieki, Ozolnieku
novada deputāti.
Īsti laimīga mājup devās Alise Bētiņa,
Salgales pamatskolas 7. klases skolniece, jo viņa grāmatā par Jāni Čaksti ieguva Valsts prezidenta V.Zatlera ierakstu:
«Dzīve ir viegla un interesanta, ja seko
saviem sapņiem un piepildi tos.»
Anna Veidemane

Ar svētku pasākumu novada rogs. Klusumā tika uztverts G.Rozīša
tautas namā tika atzīmēta Latvi- skandētais E.Virzas dzejolis «Kajas Republikas Neatkarības dek- rogs».
Kā stiprinājums rītdienai izskanēja
larācijas pasludināšanas diena.
vārdi: «Līdz ar sauli saules mūžu tavai
Noieto ceļu 20 gados atmiņās at- tautai dzīvot būs!»
Kora «Līga» un Ozolnieku amasauca novada domes priekšsēdētāja
tierteātra aktieru Ilzes Ungures un
vietnieks Guntis Rozītis.
Pārmaiņas notikušas gan valstī, Kaspara Rozīša izpildījumā risinājās
gan Ozolniekos un apkaimē – tagad stāsts par ilgām, ticību un šaubām,
3 pagasti veido vienotu pašvaldību. prieku un mīlestību. Grūtu dzīves
Izaugsmi runātājs ilustrēja skaitļos brīžu netrūkst katram. Kā to pārvarēt,
kur ņemt spēku?
un faktos.
Režisores inscenētājas Ritas BaroBrīvā zemē plīvo brīvas tautas ka-

nas izlolotā doma
atrada harmonisku sabalsojumu
mūzikas un vārda
kopskanējumā,
par ko ar aplausiem un ziediem
klausītāji pateicās diriģentei Intai Zakenfeldei,
koncertmeistaram Mārim Treijam un visiem
izpildītājiem.

Revidentu ziņojums pozitīvs

Iedzīvotāju ievērībai

Atzinumu par veikto revīziju Ozolnieku
novada pašvaldībā, ietverot 2009.gada
31.decembra bilanci, ir snieguši neatkarīgie revidenti.
Revīzijā tika ietverta pielietoto grāmatvedības principu un nozīmīgu vadības
izdarīto pieņēmumu pamatotība, kā arī
finanšu pārskatā sniegtās informācijas
izvērtējums.
Atzinums: finanšu pārskats sniedz pa-

tiesu un skaidru priekšstatu par Ozolnieku novada pašvaldības finansiālo stāvokli,
kā arī par tās darbības finanšu rezultātiem
un naudas plūsmām 2009.gadā saskaņā
ar LR MK noteikumiem «Gada pārskatu
sagatavošanas kārtība.»
Revidenti nav atklājuši būtiskas neatbilstības starp vadības ziņojumā un 2009.
gada finanšu pārskatā atspoguļoto finanšu
informāciju.

Jūnijā notiks vispārēja novada iedzīvotāju aptauja ar mērķi noskaidrot Jūsu viedokli
dažādos jautājumos. Aptaujas
rezultātus plānots publiskot
augustā. Anketa ir anonīma.
Anketu varat aizpildīt
www.ozolnieki.lv.

+371 28808440
Lai atvieglotu aizpildīšanas
procesu, ir izveidota elektroniska anketa. To
varat atrast zem šīs adreses:
http://visidati.lv/aptauja/399104556/1/
Laura Žukovska
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Novada domes maija sēdē
Nolēma:
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Nodeva par tirdzniecību publiskās
vietās».
- Apstiprināt saistošos noteikumus
«Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Ozolnieku novadā».
- Izdarīt grozījumus novada domes
«Darba samaksas un sociālo garantiju
nolikumā».
- Jaunas pirmsskolas izglītības
iestādes celtniecībai izvēlēties zemes
Komunāldienests
Katrs mēnesis SIA «Ozolnieku KSDU» darbībā ienes jaunas
izmaiņas. Par tām informē komunāldienesta valdes priekšsēdētājs Aldis Kluburs.
- Līdz šim notekas daudzstāvu
mājās netika tīrītas vai tika tīrītas
ļoti reti. Izmaksas nebija lētas, jo
nācās nomāt pacēlāju, tagad saviem
spēkiem esam atjaunojuši vertikālo
pacēlāju, būs iespēja notekas tīrīt
divreiz gadā, uzlabojot mājas ekspluatāciju.
Turpmāk KSDU ēku siltināšanas
projektus spēsim vadīt patstāvīgi,
jo Artūrs Mingins Vācijā ir ieguvis
attiecīgu kvalifikāciju. Sadarbībā ar
Zemgales Reģionālās enerģētikas
aģentūru ir izstrādāts Kastaņu ielas 4 energoaudits un vienkāršots
ēku renovācijas projekts, kuru
80% apjomā finansē Ekonomikas
Saimnieciskās aktivitātes

gabalu 0,45 ha platībā Stadiona ielā 2,
Ozolnieku pagastā.
- Apstiprināt pilnvarojuma līgumu ar
SIA «Ozolnieku KSDU» par tiesībām
noslēgt īres līgumus.
- Apstiprināt Ozolnieku novada domes sociālo jautājumu komitejas 2010.
gada 6.maija sēdes protokolu Nr.5 par
trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu,
sociālo pabalstu un brīvpusdienu piešķiršanu Ozolnieku novada trūcīgām
un maznodrošinātajām ģimenēm.

- Finansiāli atbalstīt sportista gatavošanos Olimpiskajām spēlēm 2012.gadā
un piedalīšanos čempionātā, Pasaules
čempionātā.
- Atļaut slēgt PII «Bitīte» no 2010.
gada 28.jūnija līdz 2010.gada 31.jūlijam, bet PII «Zīlīti» no 2010.gada
28.jūnija līdz 2010.gada 30.jūlijam un
filiāli Jelgavas ielā 35 – no 1.jūnija līdz
28.jūlijam.
- Izmaksāt pabalstu Ls 50 mēnesī
sakarā ar bērna nenodrošināšanu ar

Jaunas idejas, jaunas funkcijas
ministrija.
Ministrija ir apstiprinājusi savu
līdzfinansējumu šādu pat dokumentu izstrādei Kastaņu ielas 6,
Kastaņu ielas 7, Rīgas ielas 19 un
Meliorācijas ielas 19 mājām.
Ceram, ka jau šīsvasaras vidū
«Ozolnieku KSDU» administrācija sāks savu darbību jaunā vietā
– Kastaņu ielā 2. Ēku līdz šim
zinājām kā katlu māju.
Jurģu iemesls – mūzikas skolai
nepieciešama paplašināšanās.
Šobrīd katlu mājā notiek rekonstrukcijas darbi. Jaunais darbavietu
iekārtojums un izveide atbildīs veicamā darba specifikai un drošības
normatīviem. Ieguvums, ka viss
uzņēmums atradīsies vienuviet.
Komunāldienestā ir izveidota
jauna nozare – elektrosaimniecība.
Jaunais dienests atbildēs par

ēku iekšējiem kabeļtīkliem, par
Avāriju gadījumā dienests sniegs
uzņēmuma elektrosaimniecību, palīdzību novada iedzīvotājiem, ja
sūkņu stacijām, katlu māju, koģe- rodas problēmas ar elektrību. Zvanerāciju.
nīt pa tel.63050111, 63050160.

Cels pirmsskolas iestādi

• Dome pieņēmusi lēmumu par
jaunas pirmsskolas iestādes būvniecību, patlaban notiek konkursa
sagatavošanas darbi.
• Pabeigti iepirkumi PII «Saulīte» un «Bitīte» par energoefektivitātes paaugstināšanu, ir no-

slēgti līgumi. «Saulītē» sakārtoti
rotaļlaukumi, atlicis vien uzklāt
triecienabsorbējošo gumiju.
• PII «Saulīte» tiks izremontētas telpas vēl vienai bērnu
grupiņai, kopskaitā bērnudārzā
būs 5 grupas.

Atbild speciālists

Kā notiek nosaukumu maiņa?

Pagastu (novadu) nosaukumu
pārdēvēšana notiek atbilstoši MK
atzinumam, pamatojoties uz ieinteresētās pašvaldības lēmumu.
Tātad vispirms novada dome
pieņem lēmumu, tad Ministru kabinets sniedz atzinumu, pēc kam
Saeima izdod attiecīgu likumu.

Sidrabenes pagasta iedzīvotāji
jautā, kas mainīsies, ja Sidrabene
tiks pārdēvēta par Salgali.
Iedzīvotājiem un juridiskām
personām mainīsies adrese, resp.
pagasta nosaukums. Finansiāli
iedzīvotājus tas neskars, nekāda
pārreģistrācija nebūs vajadzīga,

Vai nomainīt
Sidrabenes vārdu pret Salgali?
Līga:
- Kādreiz taču šo vietu sauca
par Salgali! Vismaz divos gadījumos šis vietvārds pastāv – mums
i r S a l g a l e s s ko l a u n S a l g a l e s
baznīca.
Nadežda:
- Labskanīgs ir Salgales vārds.
Agrāk strādāju pastā, tāpēc zinu,
ka vēl kaut kur ir Sidrabene, precīzi nepateikšu, kur, ar pasta sūtījumiem bieži bija pārpratumi.

vietu pirmsskolas izglītības iestādē
septiņām personām.
- Precizēt VAS «Latvijas dzelzceļš»
adreses un platības.
- Piešķirt atdalāmajiem zemes gabaliem nosaukumus «Dāles», (Cenu pag.),
«Margrietiņas» (Sidrabenes pag.).
- Piedalīties biedrības Jelgavas lauku
partnerība «Lielupe» izsludinātajā konkursā, iesniedzot projektu «Ozolnieku
Sporta centra stadiona renovācija iedzīvotāju sporta aktivitāšu dažādošanai».

Rasma:
- Esmu te dzimusi, manai ģimenei te ir
senas saknes. Mans viedoklis – lai būtu
Salgale! Vienīgais apsvērums – cik šīs
izmaiņas izmaksās?
Aigars:
- Tas būtu patīkami! Gan es, gan mans
tēvs esam te dzimuši, tāpēc mani tā
uztrauc vecās Salgales skolas bojāeja. Tā
ir vēsturiska celtne, savulaik redzams
kultūras centrs, bet tagad bezatbildīgu
personu dēļ – nolaista līdz kliņķim!

Tiks aptaujāti Ozolnieku iedzīvotāji, vai viņi ir ieinteresēti laist
savus bērnus «Saulītē», tad varētu
uzņemt, radot attiecīgus apstākļus, vēl vienu bērnu grupu.
• Noslēgts līgums par tehniskā
projekta izstrādi Celtnieku ielas

arī zemesgrāmatā izmaiņas veikt
nenāksies.
Kā liecina pieredze, jaunais
nosaukums nostiprinās pakāpeniski, veicot biznesa un citus
saimnieciskus darījumus. Tā tas
notika, mainot «Sarkanā māla»
nosaukumu uz Āni, «Progresu»

Par ko
informē putniņš zīlīte?
Jauku rokasgrāmatu vecākiem
ir sagatavojusi PII «Zīlīte».
Praktiska formātā, ērti pārskatāmā
formā var iegūt informāciju gan par
pirmsskolas iestādi, gan dažādas
uzziņas: par dienas gaitu iestādē,
par mazuļu adaptāciju, padomus,
kā rīkoties, ja bērns slimo, izvērtēt
bērna attīstību un vēl daudz citu
derīgu lietu.
Bērnu vecākiem tas ir labs padomdevējs!

rekonstrukcijai Ānē.
• Top projekti Garozas pamatskolas jumta un logu nomaiņai, kā
arī Salgales skolas remontam.
• Ozolnieku vidusskolas teritorijas sakopšanai ir iegādāts
traktors.

- uz Teteli, «Lielupi» - uz Brankām. Šodien jaunie nosaukumi ir
stabili iesakņojušies dzīvē, kaut
kopš pārmaiņām pagājis neilgs
laiks.
Antra Plotņikova,
zemes ierīkotāja
Būvvalde
Aprīlī ekspluatācijā
pieņemtie objekti
Dzīvojamās mājas kopā:
t.sk. jaunas
Dzīvokļi
Kopā
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Cienījamie autori!
Rakstus un fotogrāfijas sūtīt
uz šādu e-pastu:
oavize@gmail.com,
ne vēlāk kā līdz katra mēneša
20. datumam.
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Laukos dzīvot nenozīmē būt lauķim
Veroties no «Lejnieku» mājām pa logu, redz mežu, laukus,- šķiet, apkārt ne dvēseles!
Vecajā Eiropā tik klusu vietiņu
gandrīz neatrast...

Kas ir medības, Māris definē
īsi: «Atnāc svētdien mājās no
medībām un gaidi nākamo svētdienu, lai dotos uz mežu.» Arī
darba dienās esot jāpalūko, ko
dara zvēri, varbūt jāpiebaro. Visus
dārzeņu pārpalikumus bauda meža
iemītnieki.
Nošaut zvēru spēj daudzi mednieki, bet pie apstrādes ķerties ne
katram pietiek dūša.
Šo rindu rakstītāja pati pārliecinājās, cik ātri un profesionāli
izveicīgi Māris tika galā ar mežakuili. Izskolojis viņu šajā nodarbē
esot Kaspars Šucs, tā nu viņi ap
medījumu darbojas saskanīgā
tandēmā, vienmēr daudzu vērotāju
ielenkti.

Saimnieks Māris Vavilovs un
kundze Kristīne pasmaida – necilā
upīte Garozīte šogad esot uzvedusies neprognozējami.
Ne jau dabas vilinājums bija
iemesls, lai «OA» iegrieztos romantiskajā viensētā.
SIA «Lejnieki» EKO ražotne
atrodas tieši te! Māris ir valdes
priekšsēdētājs, bet Kristīne - «papīru» kārtotāja.
Dārzeņi
vakuuma fasējumā pieprasīti
Abi jaunie cilvēki ir ienācēji no
Rīgas. Kāpēc izvēlēta šī puse?
Mudinājums bija Kristīnes vecāku saimnieciskā darbība – viņi
audzēja dārzeņus, un, iegādājoties «Lejniekus», iesāka dārzeņu
pārstrādi.
Kristīnes tēvam bija doma par
tīrītu dārzeņu fasēšanu vakuumā,
bet iecere netika īstenota.
Tieši šo ražošanas virzienu izvērsa māju jaunie saimnieki.
Vakuumā fasēto dārzeņu priekšrocība ir garantēta kvalitāte, droša
uzglabāšana.
Produkcijas noņēmēji ir kafejnīcas, salātu ražotāju un kāds
loģistikas centrs.
Krīzes smago ķepu izjūt gandrīz
katrs ražotājs. Kā ar to tiek galā
«Lejniekos»?
Viegli neesot. Cenas kritušas
tik ļoti, ka ir pozīcijas, kur peļņa
izpaliek, taču tās ir jānotur, nodrošinot sortimenta daudzveidību.
Nodarbināto skaits ir mainīgs,
atkarībā no pasūtījumu lieluma,
taču «cilvēkiem algas maksājam
regulāri. Nodarbinām vietējos
ļaudis.»
Dažādi dārzeņi tiek iepirkti, taču ģimenīte nonākusi pie
secinājuma, ka, lai samazinātu
pašizmaksu, pašiem jāķeras pie
dārzeņkopības. Tikai tā tirgū var
celt konkurētspēju. «Pašu ražots»
- pircēju vērtējumā tam ir cita
pievilcība! Motivācija – izvēlēties
vietējo produkciju, ēst veselīgāk

– Latvijā nostiprinās arvien vairāk. «Lejnieki» EKO tulkojums
divējādi – dārzeņi audzēti ekoloģiski, bet reizē – ekonomiski.
Asprātīgi, ticami un patiesi!

abos saimniekos izraisa skaļus
smieklus un ironizētu pašatklāsmi: «Arī mums sākumā tā šķita.
Likās: izveidosim un nostiprināsim ražošanu, to vadīsim, laiku
pa laikam te iegriežoties... Tās
rožainās ilūzijas pazuda ātri. Tikko
pārņēmām ražotni, vēl lāgā nebijām biznesā nostiprinājušies, kad
klāt bija krīze. Dažs labs superliels produkcijas noņēmējs kļuva
supermazs. Bijām spiesti meklēt
jaunus klientus. Piedzīvojām
vilšanos un atziņu – liels biznesmenis ne vienmēr ir uzticams. Arī
populārs zīmols un godaprāts ne
vienmēr ir saistāmi jēdzieni. Taču
tikām visam pāri!»

No vadošiem amatiem – laukos
To, ka jaunie uzņēmēji ir ar
ķērienu, jūt uzreiz. Domājoši.
Uzņēmīgi. Novatoriski un ar perspektīvu skatījumu.
Rūdījums iegūts iepriekšējā
darbā – Māris A/S «Siera nams»
ieņēma vadošu posteni, Kristīne
– kādā starptautiskā uzņēmumā
bija mārketinga vadītāja. Abiem ir
augstākā izglītība uzņēmējdarbībā.
Kristīne patlaban, reizē audzinot
mazo meitiņu, studē tūrisma biznesa vadību (jau trešā augstākā Apstrādāt mežakuili ir jāprot!
izglītība). Tūrismam vieta pieMāri Sidrabenes puse saista
mērota šīs nozares attīstībai, bet arī mežu dēļ. Viņa divi tēvoči
ideju ģimenītei netrūkst!
bija kaislīgi mednieki, tāpēc jau
puišeļa gados lielā sajūsma bija
Rožainās ilūzijas pazuda ātri
par ieročiem un visu, kas saistībā
Gudri prāti, skaidrs mērķis, tad ar medībām. Sapnis kļūt par medjau viss «kā pa šņorīti»?
nieku, ilgi lolots, tika īstenots,
Tā d s a v ī ž n i e c e s j a u t ā j u m s sastopot Jāni Vīgantu.

Viedoklis

Vai puspatiesība ir patiesība?

«OA» iepriekšējā numurā domes
deputāte A.Bībere pretendēja uz
visnotaļ apsveicamu patiesības
paušanu par pašvaldības izpilddirektora J.Kažotnieka atbrīvošanu
no amata.
Visai dīvaina sakritība: tajā pat
dienā sasauktās ārkārtas sēdes darba kārtībā parādās šis, tā saucamais,
«uzticības balsojums».Tas notiek
tieši pēc tam, kad J.Kažotnieks,
kandidējot uz domes priekšsēdētāja
amatu, ir ieguvis 6 no 15 deputātu
balsīm.
Pa kuru laiku izpilddirektors varēja izpelnīties jaunievēlēto Sidra-

benes pagasta deputātu, kā norāda
A.Bībere, neapmierinātību, ja viņi
vēl nebija uzsākuši darbu?
Ja jau deputāti bija tik pārliecināti,
ka rīkojas saskaņā ar likumu «Par
pašvaldībām», uzskatot, ka nav
jāņem vērā Darba likuma normas,
saskaņā ar kurām ar J.Kažotnieku
bija noslēgts nenoteikta laika darba līgums, tad kādēļ lēmums par
viņa atbrīvošanu tiek pieņemts
tikai 16.jūlijā? Rezultātā pašvaldībā turpat pusotru mēnesi – līdz
J.Kažotnieka pēdējai darba dienai
(ja saskaņā ar Darba likumu) ir divi
izpilddirektori, jo 1.jūlijā šajā amatā

tika apstiprināts visnotaļ cienījamais
P.Veļecka kungs.
Tā kā darba līgums ar J.Kažotnieku
bija noslēgts saskaņā ar Darba likumu,
tas arī neuzticības izteikšanai bija jānotiek saskaņā ar tā normām, pamatojot
to ar dokumentiem un faktiem, pieprasot viņa rakstveida paskaidrojumu
(101.panta 2.daļa), nevis, vadoties
no mirkļa emocijām vai politiskām
ambīcijām.
Tikai tad, izvērtējot visus apstākļus,
deputāti, saskaņā ar likumu «Par pašvaldībām» varētu lemt par atbrīvošanu
no amata.
Ņemot vērā, ka visbūtiskākais pa-

Dzīvot saskaņā
ar sevi un dabu
Nelielajā mājā, kur dzīvo Māra
ģimenīte, interesants ir Māra
veidotais interjers – vēsturiskās
lietas sabalsojumā ar moderno un
reizē – tuvinātas dabai.
Vi e n s n o « d z ī v ā » i n t e r j e r a
elementiem ir Felikss, «Krievu
zilais» runcis, varen pašapzinīgs.
Tieši pretstats ir cits istabas
iemītnieks. «Ķīnas Cekulainais»
suņu šķirni pārstāv Kerija – viņas
cekuliņš plīvot plīvo nemitīgā
kustībā. Iespaidīgi ir abi saimniecības sargi – Amerikāņu buldogu
pāris Toress un Nika.
Arī šīs mājas abi lielie suņi ir
ievērības cienīgi, jo viņiem tiek
veltīta liela uzmanība. Toress un
Nika regulāri piedalās suņu izstādēs – par to liecina godpilnie tituli
un atzinības.
Abi uzņēmēji cenšoties pozitīvo
enerģiju gūt no dabas, no mākslas
un ceļojumiem, un pozitīva skata
uz dzīvi.
Šais mājās nevietā būtu apspriest tēmu par jaunu cilvēku
aizplūdi uz ārzemēm. Abu viedoklis ir skarbi tiešs. Kristīne:
«L aukos dzīvot nenozīmē būt
lauķim. Ja visi jaunie dosies pāri
robežām, kas notikts ar L atviju?» Māris: «L abāk šeit stāvēt
kājās, nekā svešās zemēs tupēt
uz ceļiem.»
Anna Veidemane

matojums izpalicis, kā Jelgavas tiesa,
tā Zemgales apgabaltiesa atzinušas
J.Kažotnieka atbrīvošanu par nelikumīgu, uzdodot domei viņu atjaunot
amatā, izmaksājot ap 12000 latu lielu
kompensāciju par piespiedu darba kavējumu un sedzot tiesas izdevumus.
Ir pieņemts deputātu lēmums lietu pārsūdzēt Augstākajā tiesā. Kas
segs izdevumus, ja spriedums paliks
nemainīgs?
Nav runa par to, kurš izpilddirektors
labāks. Jo... «dziesma nav par krekliem», bet par sirdsapziņu.
Ilze Muciniece
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Izglītība

Netrūka emociju
• 30 skolēnu un 3 skolotāji, nokārtojot
eksāmenu, ir ieguvuši velobraucēja
apliecību.
• Turpinās makulatūras vākšanas kampaņa. Nogādājot makulatūru Līgatnes papīrfabrikā, pretī tiks saņemts otrreizējās
pārstrādes papīrs.
• Par ļoti emocionālu pasākumu izvērtās kā pašiem viesiem - represētajiem, tā
arī skolēniem – Dvēseļu stunda. Ieinteresēti tika uztvertas izsūtīto atmiņas par

Gulagu, par Sibīriju kā 1941., tā arī 1949.
gadā. Emocijas pastiprināja Leona Leča
izveidotā izstāde.
• «Es daru tā» - ar šādu devīzi noritēja
praktikums – seminārs skolotājiem. Apspriestas un izvērtētas tika mācību un
audzināšanas metodes, pieejas, pedagoga
personīgā pieredze.
• Pašā maija nogalē visa skola dosies
ekskursijā, īstenojot programmu «Iepazīsti dzimto novadu». Skolas vadība

izsacīja pateicību SIA «Ozolnieku KSDU»
valdes priekšsēdētājam Aldim Kluburam
par sagādātajām kartēm.
• «Karavīru dienā» skolēni tikās ar
militāriem speciālistiem un skolas bijušo
militāro klašu absolventiem. Īpaši cildināts tika Vladislavs Stafeckis.
• Skolēni, kuri guvuši izcilas sekmes
mācībās un ārpusklases aktivitātēs, tika
sveikti Godināšanas pasākumā, uz ko bija
aicināti arī vecāki.

• Ozolniekos
viesojās Dagdas
novada izglītības
vadītāji, kuru
mērķis bija apgūt
IT pielietojumu
mācību procesā.
Ar sajūsmu viesi izsacījās par pedagogu
Ainas Krūmiņas, Igora Grigorjeva, Ingas
Vīnavas un Daiņa Šantera vadītajām
stundām.

Ticot Latvijas izaugsmei
Karavīru diena ir neierasts
pasākums skolā. Kāpēc un kā
tas notika, stāsta Ozolnieku
vidusskolas direktore Klāra Stepanova.

tieši valsts aizsardzības klasēm, tika
saglabāta vidusskola.
Ideju ģenerators un militāro klašu
izveidotājs Ozolnieku vidusskolā bija
lielisks pedagogs un nacionālas stājas
paraugs darbā un dzīvē – Vladislavs
- 1995.gadā Latvijā sākās profe- Stafeckis.
sionāli orientētas valsts aizsardzības
Jauniešu nacionāli patriotisko
programmas apguve. Pateicoties audzināšanu V.Stafeckis uzskatīja

par vienu no galvenajiem virzieniem
skolēna personības veidošanas procesā. Vienmēr viņš uzsvēra, cik svarīga ir attieksme pret Latviju, savu
valsti. Skolotājs audzēkņiem mācīja
atbildīgumu un vēlmi izprast mūsu
valsts vēsturi.
Arī cienījamos gados skolotājs bija
aktīvs, enerģisks un radošs. Viņa au-

dzēkņi šodien ir personības, kuras jūt
atbildību par Latvijas valsti, novērtē
iegūto neatkarību, tic mūsu zemes
izaugsmei.
A.Stafecka piemiņa tika godināta
ar klusuma brīdi.
«Karavīru diena» ir jauna skolas
iniciatīva. Nav šaubu, ka tā skolas
dzīvē iesakņosies.

Meža dienas Salgales pamatskolā
Salgales pamatskolas pagalmu
kādā rītā pieskandināja putnu
dziesmas un bēr nu balsis. 1.7.klašu skolēni un viņu audzinātāji
bija pulcējušies, lai jau otro reizi
kopā ar Meža konsultāciju pakalpojumu centra (MKPC), Valsts meža
dienesta (VMD) darbiniekiem un
meža īpašnieku Jāni Vīgantu dotos
uz mežu.
M e ž a d i e n u p a s ā ku m u « Pa r
zaļu un mežiem bagātu Latviju»
šoreiz ievadīja ciemiņu atvestās
dāvanas- kalnu priedes stādīšana
pie skolas. Šo darbu veica MKPC
darbinieki kopā ar mūsu čaklākajiem skolēniem Alisi Bētiņu, Krišjāni Bērziņu un Gaidu Kairu. Un
spirdzinošais lietus, kas tūliņ pēc
iestādīšanas dēstu arī aplaistīja,

todien mūs vairs netraucēja.
M e ž ā s ko l ē n i e m b i j a j ā v e i c
dažādi uzdevumi un meža darbi.
MKPC Jelgavas nodaļas vadītāja
Alda Alksne skolēnus iepazīstināja
ar Meža dienu vēsturi, nozīmi un
nākotni, kā arī ar bērniem «meklēja» pavasari mežā. V.Spalvēns
demonstrēja dažādus meža darba
rīkus, koku sēklas un stādus. Ar
stādāmo stobr u un cilindrisko
lāpstu bija gana interesanti darboties visiem. J.Vīgants mācīja,
kā stādīt kokus. Nu mēs katrs
esam iestādījuši pa kādai priedei
vai eglei! R.Zandovskis(VMD)
meža draugiem izstāstīja par meža
kopšanu. Kad kopā ar I.Rasicki bija
izgatavoti un mežā izlikti putnu
būrīši, tad pie pašu sakurtā uguns-

kura pulcējāmies,
lai baudītu gardu
tēju, ceptu desiņas un ēstu skolas
saimniecīšu sarūpētās pusdienas.
Kad pēc visiem
drošības noteikumiem bijām
nodzēsuši ugunsku r u , d e v ā m i e s
mājup. Smaidīgi,
sārtiem vaigiem,
nedaudz noguruši,
taču zināšanām un
mīlestībā! Ceram atkal uz tikšanos
emocijām bagāti.
Pa l d i e s v i s i e m M e ž a d i e n u mežā!
skolotājiem par šo jauko dienu
Sigita Baimanova,
Latvijas lielākajā bagātībā- mežā!
2.klases audzinātāja
Paldies par dalīšanos zināšanās un

Palaunadzī salāti un ķiplokmaizītes
Par ēdināšanu PII «Zīlīte» no Šādu ēdināšanu palaunadzī akceptē arī
bērnu vecākiem dzird pozitīvas uzturzinātnieki.
atsauksmes. Ko bērni ēd launagā,
Bērni rūpīgi novietoja šķīvīšus uz
pārliecinājās «OA».
galda – apmierināti, ka to veikuši paši.
Cik apmierināta ar ēdināšanas pakalPacietīgi rindiņā stāvot, pašapkalpo- pojumiem, ko sniedz SIA «Konstants»,
šanās kārtā katrs trīsgadnieks sev uz ir «Zīlītes» vadītāja Evita Uzare?
šķīvīša uzlika rasolu, ķiplokmaizītes,
- Pirmos gadus bija grūti, daudz
klāt paņemot dzēriena glāzi.
strīdējāmies, tagad ēdiens ir patiešām
Citas launaga ēdienkartes: biezputra, labs. To bauda arī viss mūsu personāls,
daudzveidīgi salāti, pankūkas, piena protams, par samaksu.
zupa, siers, augļi dažādās kombinācijās.
Izpratnē par attiecīga bērnu vecuma

ēdināšanu vadāmies no uzturzinātnieku
ieteikumiem. Dažreiz vecāki pieprasa
gatavot ēdienu, kas garšo viņu bērnam,
bet mums ir 230 ēstgribošas mutītes.
Ir arī tā – ēdiens vērtīgs, bet aptuveni
puse no tā atsakās. Rīcība vienkārša
– turpmāk to nepasniedzam.
Pozitīvi vērtēju pašapkalpošanās
iemaņu ieviešanu, kā tas atbilst Frēbeļa
sistēmai, un ko esam pārņēmuši. Bērni
mācās uzlikt uz šķīvja tik, cik apēdīs. Ja
vēlme – paņem papildporciju.

Patiešām esmu gandarīta par ēdiena kvalitāti un daudzveidību. Arī par
to, ka nekur citur Latvijā nav ieviesta pašapkalpošanās, vienīgi «Zīlītē». Domāju, ka situācija novadā
mainīsies, jo mūsu metodiķes Vitas
Kaļvas pienākumos tagad ir visu
pirmsskolas iestāžu konsultēšana.
Manuprāt, pareizas bērnu ēdināšanas
pamatā ir izprast attiecīgā vecuma
īpatnības un pārzināt uzturzinātnes
principus un atziņas.

grupai ēdināšana tiek nodrošināta no
Salgales pamatskolas virtuves, atvedot
ēdienu vienu reizi dienā. Tādējādi launagā
nav iespējams bērnus nodrošināt ar siltu
ēdienu. Mazajiem bērniem pirmsskolas
grupās ir vienāda ēdienkarte ar skolēniem 9. klasē. Gan Salgales gan Garozas
pirmsskolas grupās launagā regulāri bērniem tiek doti cepumi ar tēju, kas mediķa

vērtējumā nav ieteicams. Ēdienkartē
būtu vēlama lielāka ēdienu dažādība.
PII «Zīlīte», «Bitīte» un «Saulīte»
ēdienkarte ir salīdzinoši daudzveidīgāka.
Ēdiens tiek gatavots uz vietas.
Komitejas ieteikums būtu I.K. «Pārstrauti» pārskatīt ēdienkartes un piestrādāt pie ēdienu dažādības. Mainīt launagu,
lai tajā regulāri nebūtu cepumu.

Kā ēd mūsu mazie?
Ozolnieku novada domes izglītības kultūras un veselīga dzīvesveida veicināšanas komiteja,
pieaicinot pediatru, apmeklēja
novada pašvaldības PII «Bitīte», «Zīlīte», «Saulīte», Garozas
pamatskolas pirmsskolas grupu,
Salgales pamatskolas pirmsskolas
grupu.

Tika izvērtēta bērnu ēdināšana. PII
«Saulīte» pakalpojumus sniedz I.K.
«Svetlana Jeskuna», PII «Bitīte» I.K.
«Aleksandra Ņesterova», PII «Zīlīte»
- SIA «Konstants», Garozas pamatskolas pirmsskolas grupai un Salgales
pamatskolas pirmsskolas grupai I.K.
«Pārstrauti».
Garozas pamatskolas pirmsskolas
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Ražošana

Uzstādījums: nezaudēt pozīcijas!
Novada izpilddirektors Pēteris
Veļeckis ir jaunas tradīcijas iedibinātājs. Tā kā novadā ražotnes ir
lielā skaitā, izlemts novada vadošo
personālu, deputātus un reģiona
žurnālistus iepazīstināt ar novada
firmām un uzņēmumiem.

Ānenieki izgatavo produkciju ar
E standarta zīmi, tā atbilst visaugstākajām Eiropas prasībām un pat...
pārsniedz tās! Uz izturību ik dienas
tiek ņemti paraugi sešas reizes.
Ar lepnumu ražotāji atzīst, ka
«mūsu iekšējās prasības ir augstākas
nekā Eiropas standarts».
Latvijā izcilajam būvmateriālam
nav konkurējošu ražotāju. Diemžēl
pašizmaksa gandrīz tāda pati kā bloka
pārdošanas cena. Kā atzīst speciālisti,
«šis ir noturēšanās laiks». Arī – radošu
pētniecisku meklējumu laiks. Nozarē
(kā visur citur) vinnēs tie, kuri zinātniskos atklājumus ieviesīs ražošanā
pirmie.

Pirmais objekts, ko iepazinām, bija
AS «Lode» Ānes ražotne.
Namatēvu lomās iejutās AS «Lode»
tehniskais direktors Viktors Šilovs
un Ānes ražotnes vadītāja vietnieks
Sergejs Čertoks.
Tā kā Ānes ķieģeļnīcā nācies būt
90.gadu sākumā, tad vērienīgās izmaiņas nevar nepamanīt.
Būvmateriāls
no vietējiem resursiem
Ir zaudēta juridiskā patstāvība,
iekļaujoties akciju sabiedrībā, bet ir
tikts pie jaunām iespējām, rūpnīcas
rekonstrukcijas.
Īpašnieks tagad ir kapitāla fonds
ASV «Kapitāls», kurš prot novērtēt
Latvijas māla kvalitatīvās īpašības.
Smags keramikas bloku ražotājiem
ir krīzes laiks – būvniecība «atdusas»,
tātad realizēt produkciju ir grūtības.
Tiek darīts viss, lai samazinātu izdevumus dažādās pozīcijās.
Tirgū nākas konkurēt ar gāzbetona
ražotājiem.
Keramikas lielformāta ķieģeļi kvali-

tatīvās īpašībās tālu pārspēj gāzbetona
bloku. Vācieši un dāņi savu māju būvē
priekšroku dod keramikas blokiem,
jo tas ir dabisks, cilvēkam un videi
draudzīgs materiāls. Lielo ķieģeli
veido vietējās dabas iegulas: māls,
smilts, skaidas.
Aktīvs eksperimentētājs ir inženierzinātņu doktors S.Čertoks, tāpēc
tiek izmēģināti jauni dabas materiāli
– klijas, salmi.
Ražošanu sadārdzina dabas gāze –
keramikas bloku apdedzina pie 950oC,

gāzbetona – nedaudz pāri 100o C.
Mehanizācija. Automatizācija
Tehniskā doma Ānē ir augstā līmenī!
Ražošanas ceha plašumos var ieraudzīt
tikai 3 operatorus! Ikvienu sajūsmina
pedantiskais robots – cilvēka spēkos
šāda precizitāte nav iespējama.
Mehanizācija un automatizācija,
modernā tehnoloģija ir aizstājusi roku
darbu, savukārt no katra strādājošā,
kuru kopskaitā ir ap pieciem desmitiem, tiek prasīta augsta kvalifikācija.

Perspektīvie risinājumi
Drīz vien runāsim par Ānē ražotiem akustiskiem blokiem, kas slāpē
skaņu. Izmēģinājumi notiek.
Rezultāti neizpaliks – ar šādu pārliecību tiek meklēti jauni ceļi.
Lai kā mainās tehnoloģijas, cilvēciskais faktors savu nozīmību
nezaudēs nekad. Attieksme pret
strādājošo, rūpes par viņa labsajūtu
ražotnē ir augstā likmē.
Dabisks būvmateriāls ir rītdiena. Uz to iet Ānes ražotāji. Taču
pagaidām – nezaudēt tirgū savas
pozīcijas.
Anna Veidemane

Sakoptība

Celiņi veido vides sakoptību
SIA «AEK» ir jaunā velo
Ivars Ozoliņš:
– g ā j ē j u c e l i ņ a O z o l n i e ko s
- Nepieņemami, ka apzaļumotāji,
būvētājs. Darbus vadīja Māris vedot ar smago transportu melnSemanis un brigadieris Ivars zemi, brauc pa bruģi! Vēl tak nav
Ozoliņš.
pabeigts blietējums, bruģis nav
nostiprinājies!
Viņu domas par velobraukšanu
Cita veida bojājumu radīja kādas
un paveikto darbu.
mājas saimnieks. Skatīju savām
M.Semanis:
acīm, ka saimnieks sūknēja no akas
- Tagad var droši braukt no ūdeni. Sūknēja, kad cilvēki neredz,
Ozolnieku tautas nama līdz Aka- tas tika darīts ilgu laiku. Ja ūdens
dēmijas ielai Jelgavā, tālāk nav tek intensīvi, tad tas ar savu plūsatdalīto joslu. Par velosipēdistu mas spēku padara apmales nedroērtībām un tiesībām pilsētā maz šas, tās sāk «peldēt». Kad defekti
domāts.
atklāsies, vainos mūs, būvētājus.
Tur, kur ir celiņi, veidojas saTagad uz autobusu pieturu pie
koptība – kā tepat. Gar Rīgas ielu. tautas nama var doties droši, vairs
Cits skats! Tās ir rūpes par iedzī- nav jāiet pa šosejmalu. Ik pa brīžam
votājiem un vidi. Acīm redzamā pienāk kāds iedzīvotājs un izsaka
tendence – riteņbraucēju kļūst savu apmierinātību par jaunajām
arvien vairāk.
ērtībām.

Lai domstarpību būtu mazāk
Andrejs Latvijā projektē veloceliņus. Viņš ir arī Ozolnieku velo
– gājēju celiņa projektētājs. «OA»
pie speciālista vērsās ar jautājumu,
ko nācies dzirdēt daudzkārt.

ķējumi ir regulāri, brīžam to garā ceļa
posmā nav nemaz.
- Mūsu valstī – pretstatā daudzām – nav
pieņemts kopīgs standarts, ir izstrādātas
tikai rekomendācijas, kuru autore ir Sakaru ministrija. Pie katra krustojuma ar
«Kādi ir noteikumi, krāsojot velo veloceliņu ir jābūt uzstādītai ceļazīmei,
piktogrammas uz ietves sarkanās daļas? tiesa, ne vienmēr gājējs vērš skatienu
Posmā Jelgava – Ozolnieki brīžam mar- augšup, parasti skatās uz ietvi.

Krāsotām ceļazīmēm nav obligāti
jābūt, bet tas ir ieteikums, kas atvieglo
kustību. Horizontālo apzīmējumu jeb
krāsoto velosimbolu izvēlas pēc reālās
vajadzības, tas ir papildus izskaidrojošs
palīglīdzeklis.
Lielu vērību kā velomaršrutiem, tā arī
izskaidrojošām zīmēm pievērš Lietuvā.
Liepājā patlaban tiek projektēts velo-

celiņš, kas ir iekļauts velomaršrutā, kur
horizontālie apzīmējumi būs nevis uzkrāsoti, bet iestrādāti ar bruģa plāksnēm
– glīti un ilglaicīgi.
Latvijā, velobraukšanas kultūra ir
sākumstadijā, izskaidrojošām ceļazīmēm
tāpēc ir būtiska nozīme. Tas ir gan velokultūras, gan sabiedrības un pašvaldību
attieksmes jautājums.
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Pirmo reizi novadā Lielajai velotūrei tika izstrādāts tik detalizēts
scenārijs.
Sporta centra vadība izplānoja gan
maršrutu, gan vārda un dzimšanas dienas
jubilāru sveikšanu, nepiemirstot īpašu
brīdi apbalvošanai par izcīnītajām uzvarām
dažādos sporta veidos.
Tomēr apdomīgie novada sporta dzīves
vadītāji smagi kļūdījās galvenajā rēķinā
– dalībnieku skaits izrādījās rekordliels!
Braukt gribētāju bija pāri par četriem simtiem! Tāpēc daudziem pietrūka drošības
vestes ar simbolisko Ozolnieku uzrakstu.
Tiesa, uz to tika ātri reaģēts un gribētāji
vēlāk vestes dabūja.
Pirmo reizi ceļš vijās ne tikai pa novada
teritoriju, bet palūkojāmies (un sevi parādījām) arī kaimiņos – Jelgavā.
Skats bija varens! Kā tik sevi nedemonstrēja braucēji!
Līdz šim velotūrēs vēl nebija redzētas
bērnu piekabes. Patiesībā – braucoši namiņi, kuru dzinējspēks bija riteņbraucējs
tētis.
Skrupsku ģimenes galva Uģis vizināja
pat divas jaunkundzes – savu četrgadīgo
Līvu un trīsgadīgo Esteri.
Četrgadnieks Artis Mārtiņkrists jau
tagad ir sava veida absolūtais čempions,
jo velotūrē brauca jau trešo!!! gadu.
Seši cilvēki pārstāvēja Ivara Krūmiņa
ģimeni. Viņu vidū – divus gadus vecie
dvīnīši Kate un Ernests.
Bijību iedvesa tālu redzams uzraksts uz
kāda velosipēda sēdekļa: «Vau! Vau! Visi

malā!» īstenībā tik ļauni nebija – Zaksu
ģimenes takšelis Dino ir draudzīgi noskaņota būtne.
Bērnu krēsliņu uz divriteņiem šoreiz
bija patiešām daudz, ap diviem dučiem.
Sportošana prasa energoresursus. Ānē,
pļaviņā, kūpēja biezputras un tējas katli.
Pie tiem doties braucēji nebija lūdzami.
Kāda kordiriģente, uz jautājumu, vai
putra garda, atteica: «Pa latvisko!»

Kuplā skaitā bija ģimenes un pat veselas klases. Visa 8.a klase bija ieradusies
no Teteles pamatskolas.
Netrūka arī ažiotāžas: «Kura dāma velo
līkločos būs virtuozākā?» Pie balvām pēc
šāda eksāmena tika Anita, Baiba un Ilze.
Par skaisto pasākumu priecājās visi,
laikam... izņemot Pašvaldības policiju.
Policijas šefam Arnim Jomam neskaitāmas reizes nācās aizrādīt pusaudžiem, lai

nebrauc virsū vai blakus policijas mašīnai.
Veltīgi! Nākamgad pirmajās rindās jābrauc
tiem, kuri saprot, kas ir disciplīna uz ceļa,
masu brauciens.
Brauciena vadītāji izsaka pateicību Valsts
un Pašvaldības policijai par drošo braukšanu, pašvaldībai par finansiālo atbalstu un
bāram «Meka» par sponsorēto maltīti.
Anna Veidemane

Ko iesaka profesionālis?
Dažus profesionālus padomus
- Tirgū pārdod vislētāko proriteņbraucējiem sniedz Edgars dukciju – velosipēdi ir ražoti
Rutkis, profesionāls velosipēdu Ķīnā, Krievijā, Baltkrievijā. Mamehāniķis.
nuprāt, tie ir domāti tirgošanai,
ne braukšanai. Kvalitātes nav!
- Velosipēds ir jāiegādājas spe- Bez tam – galvenais – tirgū nedod
cializētajos veikalos, kas dod ser- garantiju.
visa garantiju un ir iespēja ieklau- Maziem bērniem obligātas ir
sīties profesionālos padomos.
ķiveres, noderīgi arī elkoņu aiz- Pa pilsētu itin sekmīgi var pār- sargi. Tikai tā brauc, piem., vācu
vietoties ar parasto ceļa divriteni. bērni.
Protams,- dārgāks braucamais ir
- Saslēdzamās atslēgas – jo
vieglāks svara ziņā, aprīkojums resnāka trose, jo labāk! To ar
izturīgāks, kalpos ilgāk.
knaiblēm viegli nepārkniebt. Dro- Ja braucieni ir pa pilsētu – jo šākais ir lokveida stienis. Trosi
mazāk velosipēdam pārslēdzēju, jo jāizvij caur velorāmi, vislabāk – ap
labāk. Ekspluatācijas apstākļi pil- stabu. Liela kļūda ir pieslēgt tikai
sētvidē divritenim nav optimāli.
priekšējo riteni.

Kad pie mums redzēsim šādu ainu?
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Brāļu izvēle – kaislīgākā spēle pasaulē
Vai zināt Ozolniekos sporta veidu, Mērķis – būt par pludmales karali!
kur komandu visā pilnībā veido tikai
Turnīrā, kurā tiek noskaidrots pludvienas ģimenes pārstāvji?
males karalis, labāko individuālo turnīra
spēlētāju vidū bija arī brāļi. Fināla četriApšaubāmi? Tā tas tomēr ir!
niekā Gatis iekļuvis divas reizes, Jānis
Ozolniekos nav ne jūras, ne pludma- – vienu.
les, toties ir redzami pludmales volejbola
Četri turnīri ir notikuši Skonto hallē,
pārstāvji.
popularizējot pludmales volejbolu ziemas
Daudzi zina sportisko Baložu ģimeni. apstākļos. Visās četrās sacensībās ir
Jānis un Gatis ir fanātiski volejbolisti iegūtas vadošās vietas.
– spēlē Latvijas volejbola 1.līgā zālē.
Jānis ir dubultčempions: gan Jelgavā,
Atklājums, ka abi brāļi jau gadus sep- gan Latvijas universitātē, kur studē
tiņus veido vienotu komandu, spēlējot jurisprudenci.
pludmales volejbolu. Paši ir spēlētāji,
Patlaban abi «ozīši» cītīgi gatavojas
paši – treneri.
Latvijas Zelta Open un Challenger
posmam, kas solās būt aizraujošs, tāpēc
Pašdarbības ceļā... līdz Brazīlijai!
novadnieki tiek aicināti ielūkoties adresē:
Pašdarbības ceļā ir tikts tālu, līdz pat... beachvolley.lv Šāda veida turnīrā vēl nav
Brazīlijai. Tiesa, ne līdz valstij Dienvida- startēts! Pretī stāsies profesionāļi!
merikā, bet jaunatklātajam pludmales
centram Rīgā.
Kas raksturīgs
Centra hallē nodarboties ar pludmales pludmales volejbolam?
volejbolu var visu cauru gadu, ko abi
Kas atšķir volejbolu no pludmales
brāļi arī dara.
volejbola?
Jau atklāšanas turnīrā Ozolnieku puiši
Jānis: «Pludmales volejbolā nav
«nospīdēja» - bija otrie labākie.
maiņu, ir tikai 2 spēlētāji. Laukuma
Amatierturnīros iegūtas četras pirmās izmērs – 8 x 16 metri. Bumba ir citas
un viena otrā vieta.
konstrukcijas, lido lēnāk, specifiski
Prodivīzijas turnīros piedalās visi spē- ir spēles noteikumi. Pamatā spēles
lēt gribētāji, arī profesionāļi, un arī šāda tehnika ir tāda pat: serve, uzbrukums,
līmeņa sacensībās abi Baloži pierādīja spēlēšana aizsardzībā, bloks u.t.t. Atšķisevi – augstākais sasniegums ir divas rība ir niansēs.»
piektās vietas.
Fiziskā sagatavotība un meistarība

trim brāļiem Baložiem ir iegūta Ozolnieku sporta zālē un daudzos sporta
laukumos.
Gatis iesāka spēlēt jaunatnes turnīros, iesaistīja četrpadsmitgadīgo Jāni.
Itin drīz Gatis saprata, ka mazais brālītis
ir vērā ņemams spēlētājs, ar ko var
veidot komandu.
Droši vien tieši asinsradniecība
lielā mērā nosaka psiholoģisko saprašanos, vienam otru izjūtot «līdz matu
galiņiem». Strīdus, protams, tas gan
neizslēdz.
Kaislīgākā spēle pasaulē
Abiem ir vienota izpratne par
daudz ko, arī uzskatā, ka pludma-

Kā vērtējat jaunuzbūvēto velo
– gājēju celiņu Ozolniekos?

Velokultūra vēl ir svešs jēdziens

Līga:
- Ar velosipēdu braucu
kopš bērnības,
tagad bieži pārvietojos maršrutā Ozolnieki
– Jelgava, pats
par sevi saprotams, ka ar
prieku piedalos
velotūrēs.
Jaunā trase ir ieguvums! Ceru, ka
uz sarkanās klātnes parādīsies arī velo
simbols.
Tekla:
- Ikdienā bieži pārvietojos ar
riteni, par jaunajām ērtībām
esmu priecīga.
Par to paldies
pašvaldībai!
Nepatīk, ka
šķērsojot ielu,
krustojumā nākas pārvarēt nevienādo līmeņu starpību:
vietām augstāk, vietām zemāk, bet ne
līdzeni.
Gints ar dēlu
Kristapu:
- Tagad ir droša braukšana!
Ozolnieku
varas vīri pelnījuši uzslavu!
Velobraukšana
attīstās. Daļēji
tas ir krīzes dēļ,
bet lielā mērā,
ka sākam domāt par savu veselību.

Divriteņu sezona piesaka
sevi! Velobraucēju skaits strauji
pieaug. Novada
ļaudis ir aktīvi
velosporta cienītāji. Viens no viņiem – Guntars,
kurš bieži izbrauc
kopā ar meitu Sofiju, «OA» izsaka
savus secinājumus.
– Jau skatu nākotnes vīziju, ka
veloceliņš varētu
turpināties kā Rīgas, tā Skolas ielas
virzienā, jo braukt
ar velosipēdu ir
vienkārši lieliski!
L atvijā ir vāji attīstīta velobraukšanas kultūra, tāpēc noteikti
uz sarkanā veloceliņa ir nepieciešams marķējums. Pavērojiet – cik
gājēju apskatās uz ceļazīmēm
stabos? RAF apkaimē velobraucējus ļoti liela daļa gājēju vienkārši
ignorē! Bet varbūt tā tiešām ir
neizpratne? Izskaidrošanas darbs
nāktu tikai par labu!
Horizontālais marķējums, ceru,
būs arī uz jaunierīkotā celiņa gar
Rīgas ielu, bet tie ir nepieciešami
arī uz agrāk izbūvētajām ietvēm.
Ko nozīmē sarkanā josla, ir vajadzīgs skaidrot skolēniem – velokultūrā jāievada no mazotnes!
Gribot negribot ir jāpiemin

les volejbols «ir kaislīgākā spēle
pasaulē: vasara, jūra, iedeguši,
vingri sportistu ķermeni, kas nevar
nesajūsmināt skatītāju».
Spēles prasmes Baloži uzlabo
treniņos pie septiņkārtīga Latvijas
čempiona bīčā Andra Krūmiņa.
Trenera vērtējums par brāļiem
glaimojošs: «Puišiem jau sen vieta
starp profesionāļiem!»
Jānim nopietni eksāmeni sakrīt
vienā laikā ar atbildīgiem mačiem.
Cerēsim, ka šāds šķērslis topošajam
juristam netraucēs žilbināt un pārsteigt ar savu augsto meistarību.
Anna Veidemane
Satiksmes drošība

Uztrauc
satiksmes drošība
Jāni Golubevu uztrauc satiksmes drošība novadā. Savas
pārdomas Ozolnieku iedzīvotājs
izsacījis «OA».

daudzas Eiropas valstis, no kurām
mums atliek mācīties. Latvijā vēl
valda automašīnu kults, bieži vien
jūtam autovadītāju visvarenību un
riteņbraucēju ignoranci. Ja esam
uz velosipēda, vai esam zemāka
klase?
Mūsu ģimenē ir divas automašīnas
un trīs velosipēdi – tipisks Rietumu
modelis.
Abiem novadiem un Jelgavas
pilsētai vajadzētu kooperēties, lai
izveidotu velomaršrutus. Šajā ziņā
brāļi lietuvieši mūs ir krietni apsteiguši.
Zaļo lapiņu plauksme, putnu vīterošana, ievziedu smarža – vai to var
pilnībā izbaudīt automašīnā, kā mēs
tagad abi ar meitu uz velosipēdiem?

Ņemot vērā, ka visintensīvākā kustība ir pa Rīgas ielu, būtu nopietna vērība jāveltī gājēju pārejām.
Ideālā gadījumā pārejas tumsas
laikā vajadzētu apgaismot. Virs gājēju pārejām būtu jāuzliek lampas, tā
rūpējoties par cilvēku drošību.
Jau ir bijuši vairāki negadījumi
– diemžēl autovadītāji neievēro atļauto ātrumu. Starp gājēju pārejām,
tā kā tās atrodas viena no otras tuvu,
nevarētu braukt pat ar 50 kilometriem stundā.
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Mīļi sveicam jūnija jubilārus!
Ir viss tāpat kā bijis –
Tā pati sirds un starojums,
Tā pati saule, debesjums,Vien laiks ir gadus pār
mainījis.
Janina Briede – 90!
Elza Loseva – 90!
Nellija Jansone
Janīna Korsaka
Pēteris Sprūds
Zenta Katkovska
Jānis Manteifels
Ārija Markova
Oļegs Černuho
Laimonis Fogelis
Mihails Mišakovs
Eleonora Tupica
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Sportot kopā ar bērniem!
Ģimeņu sporta svētki
Ozolnieku vidusskolas
stadionā pulcināja tikai
nedaudz vairāk interesentu kā gadu iepriekš. Un tomēr – lai arī mazskaitlīgi
– svētki izdevās!

Par savu mērķi svētku
organizatori izvirzīja ģimeņu saliedēšanu, sportiskās
aktivitātes izvēršot izklaiSidrabenes pagastā
des stilā. Komandu veidoja
Zinaīda Jēkabsone
ģimene.
Veiklību, spēku un iztuNovada dome rību prasa katra aktivitāte,
bet visvairāk – vēlēšanos
darboties, kā to apliecināja
Pateicos z/s «Medņi», visām novada izglītības iestādēm, Golubevu – Kalniņu ģimedomes tehniskajiem darbiniekiem un visiem, kuri ņēma ak- ne, Portnaji, Iļjučonoki, Sīļi,
tīvu dalību «Meža dienās», izveidojot liepu un kastaņu aleju Poči, Slokas, Kalnetu un radu
Latvijas Valsts pirmā prezidenta Jāņa Čakstes «Aučos».
apvienotā komanda.
Sirsnīgs paldies itin visiem Lielās talkas dalībniekiem,
Gintas un Montas tētis
jo īpaši pašvaldības tehniskajam personālam, par gribu un L aimonis: «Viennozīmīgi
pūlēm veidot sakārtotu un tīru mūsu dzīves telpu.
vajadzīgs un atbalstāms pasākums! Te izjūtam kopību,
Novada domes vārdā labi atpūšamies. Sportošanu
Māris Ainārs, varēja dažādot. Bērni tik ļoti
novada domes prekšsēdētājs gribēja uzspēlēt basketbolu,
futbolu.
Kāpēc bērnu vecāki ir tik
23. jūnijā - puiši, meitas, sievas, vīri
kūtri? Esam tik maz?»
– Jāņu nakti neguļat!
Elzas māmiņa konstatēLīgosim kopā Ozolnieku Jāņu pļaviņā!
jusi, ka «nemaz neesmu tik
• Plkst. 21– 22 Ielīgošanas koncerts;
nevarīga».
• Kopā dziedāt, dancot, iet rotaļās palīdzēs
Sīļu ģimene uzskata, ka
deju folkloras kopa «Dandari»;
• Plkst. 22 – 4 zaļumballe ar grupu «Deficīts» un solistu mūsu sabiedrībā vēl nav iesakņojusies tradīcija – sporDināru Stundiņu. (Jūsu dejotpriekam – īsta deju grīda!)
tot kopā ar bērniem. «Sports
Darbosies Jāņu nakts bufetīte. Ieeja brīva.
atrakciju formā neprasa noSidrabenē
pietnu fizisko sagatavotī23.jūnijā plkst.20 Emburgā, Jāņu ielīgošana kopā ar bu».
Kristera un Raivja tētis
jaukto kori «Svīri» un deju kopu «Garroze». Ballē līdz rīta
gaismai spēlēs un jautras atrakcijas vadīs grupa «Radi», paškritiski atzina, ka «dēlus
padzenā skolā, bet pats esmu
darbosies kafejnīca, būs nojumītes un galdiņi.
Gatavojoties Jāņiem, 13.jūnijā plkst.18 tiek organizēts ierūsējis, jāizdara secinābrauciens uz Nacionālā teātra izrādi « Skroderdienas Sil- jumi».
Ko tik nedarīja Iļjučonomačos». Režisore Indra Roga. Biļešu cenas Ls 5.50.
19.jūnijā tiek organizēta ekskursija pensionāriem uz Vec- ku ģimenes galva Valdis:
piebalgu, Vējiņu pazemes ezeriem un skaistākajām pilīm bija «čaklā vāvere», meta
Cēsu rajonā.Dalības maksa Ls 3. Lūdzu iepriekš pieteikties bumbu un šķīvīšus, spēlēja
badmintonu, lidināja balonu,
līdz 16.jūnijam.
9.jūlijā plkst.13 Garozas pamatskolā Pensionāru balle, leca ar lecamauklu. Valdis:
viesosies Nacionālā teātra aktieris Leonīds Grabovskis «Darīju pilnīgi visu! Par to
un duets «Sandra», varēs iegādāties aktiera sarakstītās arī nopelnīts diploms.»
Droši vien Iļjučonoku ģigrāmatas, ballē spēlēs Normunds Cielava. Lūdzu iepriekš
mene bija viskuplākā: mampieteikties līdz 5.jūlijam. Uz pasākumu kursēs autobuss.
Tel.informācijai par pasākumiem un transportu - ma Agita, dvīnīši Ingus un
Gustavs, līdzjutēja māsiņa
26311317, 29109265, Anda
Madara.
Ja esi kustējies, tad vēders
Aizsaulē aizgājuši
prasa savu – 40 litru gardas
zupas katlā «iztvaikoja».
Oļegs Aleksandrovs (1952)
Par lielisko skābeņu zupu
Aleksandrs Antonovs (1938)
un veldzējošo tēju paldies
Emīlija Beraģe (1923)
Sarmītei Planei un Guntai
Dzintars Bergfelds (1943)
Ēriks Mežsargs (1948)
Rozentālei.
Genoveva Braunšteine
Viktorija Paršina (1918)
Aktīvi todien nosportojās
(1924)
Elza Putraima (1923)
arī pašas rīkotājas: skolas
Romans Čalijs (1950)
Arvīds Siliņš ( 1963)
direktore Klāra Stepanova
Alīna Kokoreviča (1960)
Jānis Strauts (1936)
un sporta skolotājas Rasma
Zinaida Koteļņikova (1923)
Valija Švāgare (1925)
Skruļa un Vineta Zīverte.
Jurijs Kurčanovs (1947)
Ruta Valtere (1920)
Skolotājas Daces Jamontes
Iznāk reizi mēnesī.
Izdevējs: Ozolnieku novada dome
Redaktore: A.Veidemane
tālr.26766947. e-pasts: oavize@gmail.com

koris uzmundrinājumu novadniekiem
izsacīja varen garā
apcerē, kuru noslēdza ar pilnīgi bezpartijisku saukli:
Mīļie ļaudis, sportosim!
Skriesim, leksim,
dejosim!
Veselīgi ēdīsim,
Veselību sargāsim!
Izsaku sirsnīgu pateicību Ozolnieku novada sociālajai darbiniecei Zeltītei Skrabei, ģimenes ārstei Marutai Seržānei,
kaimiņiem Terēzai Karnopelei, Raimondam Krivonogam,
Gravu ģimenei un pastniecītei Ingai par viņu sirsnību un
atsaucību par palīdzību un atbalstu man slimības laikā.
Zigrīda Mahta
Reģ. nr. 00702098
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki. tālr./fakss 3050241
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